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Handicap Friendly ¼ - vše začíná webovými stránkami

Helena Hubatková Selucká

CERNIŇÁKOVÁ, Eva et al. Rovný přístup - Standard Handicap Friendly: metodická příručka pro práci knihoven s 

uživateli s postižením. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky - Knihovnický institut, 2014, 92 s. ISBN 

978-80-7050-641-7. Dostupné také z: http://ipk.nkp.cz/docs/Rovny_pristup.pdf

Budování přístupné (bezbariérové) nebo, chcete-li, Handicap Friendly knihovny odpovídá tuzemským i 

zahraničním standardům a očekáváním pro 21. století. Vše souvisí se snahou zajistit rovný přístup k nabídce 

služeb knihoven. Je však těžké (ne-li nemožné) zajistit rovný přístup všech ke všemu. Často nás v knihovnách 

limitují architektonické, personální či finanční omezení, než abychom mohli nabídnout to, co se v této oblasti 

očekává. Někdy je ale možné najít náhradní řešení, které přístupnost knihovny umožní i přes výše zmíněná častá 

omezení.

Je proto žádoucí zjistit si o osobách se specifickými potřebami co nejvíce, abychom pochopili svět, ve kterém žijí, 

a jaká očekávání a potřeby mají ve směru ke knihovnám. Ty jsou nejen poskytovateli informačních a výpůjčních 

služeb, ale také komunitními centry obcí, měst i krajů. A právě osoby se specifickými potřebami, nebo organizace 

je zastřešující, mohou být při snahách o přístupnost dané knihovny vítanými rádci a pomocníky.

I přestože by knihovny měly být schopné (v knihovním zákoně uvedeno „musí“) poskytovat rovný přístup všem bez 

rozdílů, je potřeba zaměřit se zejména na některé body, které se dají v chodu knihovny zobecnit a nejsou nutně 

odvislé od financí či jiných možných limitů. K tomu se snaží přispět také Standard Handicap Friendly, který 

připravila Sekce služeb osobám se specifickými potřebami SKIP ČR[1] a který je rozvíjen univerzální metodikou a 

konkrétními metodikami pro lidi se zrakovým, sluchovým, mentálním a tělesným postižením. Standard vymezuje 

to, co knihovna musí a může udělat pro své uživatele se specifickými potřebami, přehledně v osmi kategoriích. 

Obecná ustanovení se týkají toho, že se knihovna musí této problematice věnovat a zohledňovat ji ve své činnosti. 

Dále se standard zabývá požadavky na personál, fondy a službami, technickými a materiálními požadavky, 

webovými stránkami, spoluprací a propagací, akcemi a integračními aktivitami. Vše je v konkrétních metodikách 

doplněno příklady a návody, jak je dané body možné naplňovat.

Pro začátek je nutné seznámit se se standardem a univerzální metodikou, které jsou klíčové pro snahu knihovny 

pracovat s jakoukoliv skupinou uživatelů se specifickými potřebami. Tyto dva dokumenty požadavky na 

přístupnost maximálně zobecňují, aby byly platné pro jakékoliv skupiny osob se specifickými potřebami. Nicméně 

materiál (standard) jde ještě dál a nabízí konkrétní metodiky pro osoby se zrakovým, sluchovým, mentálním a 

tělesným postižením, včetně návodů, příkladů a tipů, jak svou knihovnu zpřehlednit a přizpůsobit. Nabízí řadu 

kroků, které mohou knihovnám pomoci zavést problematiku lidí se specifickými potřebami do své běžné činnosti, 

včetně strategií budoucího směřování, nákupu vybavení a knihovního fondu.

  Aby se o nabídce služeb dané knihovny tito uživatelé vůbec dozvěděli, musí se knihovna zaměřit na obsah 

webových stránek a navázání spolupráce s organizacemi, které pracují s lidmi se specifickými potřebami, v dané 

lokalitě. Tomu může pomoci seznam organizací působících v sociální oblasti v daném kraji, který bývá vydáván 

příslušným krajským úřadem, a sledování dění v dané lokalitě. Odtud už je možné vyprofilovat, jaké konkrétní 

skupiny osob se specifickými potřebami působí v daném regionu, a nabídnout jim služby knihovny.

To může udělat buď právě zveřejněním nabídky na svých webových stránkách s poukazem, jaké konkrétní služby 

umožní (usnadní) lidem s danými specifickými potřebami využívat služeb knihovny, ale i přímou prezentací 

nabídky aktivit v organizacích, které zastřešují tyto skupiny. Je nutné myslet na to, že oba body musí být 

prezentovány formou přístupnou dané skupině uživatelů. Např. lidem se zrakovým postižením je nutné nabídnout 



webové stránky odpovídající standardu Blind Friendly či možnost zvětšování textu, lidem se sluchovým postižením 

zpřístupnit informace ve zjednodušené češtině nebo pomocí videí ve znakovém jazyce apod.

Často se může zdát, že stačí personál knihovny, který je empatický a vstřícný ke svým čtenářům a návštěvníkům, 

ale to nemusí být zcela pravda. Řada lidí si zakládá na své samostatnosti, a než by požádala o pomoc, radši 

bloudí mezi regály nebo danou službu nevyužije. A proto je právě srozumitelný, přehledný a přístupný web 

důležitým východiskem. Každý uživatel potřebuje vědět, jaké služby mu knihovna nabízí, co ho to bude stát, jak se 

do ní dostane a jak je organizován její fond. Pro ty, kteří naopak upřednostňují osobní kontakt nebo chtějí navštívit 

knihovnu poprvé, je nutné uvést kontakt na „knihovníka nebo knihovníka-asistenta“, který je schopen na požádání 

pomoci. Proto všichni zaměstnanci knihovny musí být seznámeni s pravidly komunikace s lidmi se specifickými 

potřebami, aby mohli být těmi, kteří svým „osvojeným přístupem“ získají nového čtenáře pro svoji knihovnu. A toho 

dosáhnou právě tím, že budou připraveni a potenciálnímu zájemci o čtenářský průkaz dají jasně na srozuměnou, 

že je knihovna přístupná a „handicap friendly“.

Osobně se mi velmi osvědčil přímý kontakt s organizacemi, které zastřešují lidi se specifickými potřebami. 

Prostřednictvím osoby knihovníka a jeho pravidelných návštěv v daných organizacích (a to jak na besedách 

organizovaných knihovnou, tak na akcích připravených danými organizacemi) bývá možné nahlédnout dál za 

komunikační desatera či odbornou literaturu. A na základě tohoto vhledu je potom jednodušší profilovat knihovnu 

ke konkrétní cílové skupině, neboť známe její potřeby a zájmy „z první ruky“.  Např. pokud vím, že klienti se 

pravidelně účastní s vlastním filmem filmového festivalu a mají oblíbené odpolední seriály, není nic snazšího než 

rozšířit nabídku fondu o tyto DVD, uskutečnit veřejné promítání či uspořádat program s hereckým představitelem 

některé seriálové postavy. Všechna „opatření“ je možné nabídnout na webu knihovny či přímo sdělit klientům při 

pravidelných návštěvách. Mimo to je možné zveřejnit informace také na portálech zastřešujících konkrétní skupiny 

lidí s postižením nebo na portálech obecně pro lidi s postižením (typu http://helpnet.cz nebo http://www.nrzp.cz/ 

apod.).

Ruku v ruce s využitím různých informačních kanálů při nabídce aktivit a služeb knihovny jde i následná zpětná 

prezentace uskutečněných aktivit, a to opět na webu knihovny či výše zmíněnými jinými kanály.

Celé znění standardu a metodik Handicap Friendly je dostupné tištěně nebo online na webových stránkách 

Knihovnického institutu Národní knihovny ČR (viz citace pod názvem článku).

Kontakt na autorku: hubatkovaselucka@gmail.com 

[1] Více se o Sekci služeb osobám se specifickými potřebami SKIP dozvíte v aktuálním čísle zpravodaje v rubrice 

Z knihovnických organizací. 
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